
Abstrakt diplomové práce 

Východiska: Rituály provázejí člověka již od nejstarších dob a mají svůj výrazný 

symbolický význam. Zejména pak při přecházení, z jedné etapy života do druhé a z jedné 

společnosti do druhé, pomáhají rituály překlenout obtížné životní situace. U uživatelů drog, 

kteří se rozhodli k léčbě, může být touto obtížnou životní situací přechod mezi drogovou 

závislostí a léčbou a rituály jim tak mohou pomoci tento přechod zvládnout. Nabízí se tedy 

otázka, zda uživatelé drog provádějí určité rituály a pokud ano, tak co pro uživatele drog tyto 

rituály znamenají. 

Cíl: Cílem práce je zmapovat a popsat možné přechodové rituály, které uživatelé drog 

provádějí před vstupem do léčby. Cílem práce je rovněž zjistit, jaký mají tyto přechodové 

rituály pro uživatele drog před vstupem do léčby význam a zda konkrétní rituály mají vliv na 

proces léčby a udržení v léčbě. 

Metodologie: Pro získání dat byl použit kvalitativní výzkumný přístup s pomocí 

polostrukturovaných interview, jejichž respondenty byli uživatelé drog v různých typech 

léčebných zařízení. Pro získání výzkumného souboru (respondentů) byla zvolena metoda 

záměrného výběru prostřednictvím konkrétních institucí. Instituce, které byly vybrány, pro 

získání výzkumného souboru byla kontaktní centra pro drogově závislé, terapeutické 

komunity, psychiatrické léčebny a doléčovací centra. Zpracování dat pak spočívalo 

v transkriptu získaných rozhovorů do textové podoby včetně doporučovaných technických 

úkonů. Pro samotnou analýzu dat byla zvolena obsahová analýza s deskriptivním přístupem 

a kódováním metodou barvení textu. Závěrečným krokem bylo propojování, komentování a 

doplňování dat, vyvozování závěrů a budování teorie. 

Výsledky a závěr: Uživatelé drog provádějí před nástupem do léčby přechodové rituály, 

které pro ně mají určitou symboliku a význam. Přechodovým rituálům pak přikládají rituální 

prožitek, který jim usnadňuje přechod z drogové závislosti do léčby. Rovněž vliv těchto 

přechodových rituálů na léčbu vnímají uživatelé drog pozitivně, neboť jim dodávají uklidnění, 

podporu a motivaci pro udržení se v léčbě a minimalizují tak riziko předčasného ukončení 

léčby. Výsledky této práce pak mohou pomoci pracovníkům léčebných zařízení pochopit 

prožívání uživatelů drog před léčbou a zároveň se inspirovat pro práci s rituály. Doporučením 

je poskytovat uživatelům drog léčebné intervence zaměřené na přechodové rituály již 

v předléčebném zařízení a nabízet uživatelům drog variantu vstupního rituálu při příchodu do 

léčebného zařízení. 
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